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   و تحوالت عراق  ايران-اخبار، گزارشها و تحليلها 
  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد

  
  رژي و چالشهاي جهاني با آن آژانس بين المللي ان -رژيم ايرانپروژه اتمي 

  
 هی فورینشست بعد//  ساعت مذاکره کردند 20 کارگروه 3//  ژنو ی هسته ای روز گفتگوها2 انیپا

  شود یبرگزار م
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 ، ی هسته ایرده کارگروه ها و اروپا پس از دو روز مذاکره فشرانی ای مذاکرات هسته ادی جددور
 سازمان ملل متحد یی در ژنو مقر اروپاشي پی ، ساعتی ، اقتصادیکی تکنولژزي و نیتي ، امنیاسيس
 . افتی انیپا
 ساعت ، 4 یاسي که در کارگروه سی مذاکرات طوالننی، در ا" مهر "ی گزارش خبرنگار خبرگزاربه

 مواضع خود یی و اروپایرانی ، طرف اديانجام ساعت به طول 10 ی هسته ازي ساعت و ن5 یاقتصاد
 . آنها پرداختندراموني کارگروه را مطرح کرده و به بحث پ3 در ی کاراتيدرباره جزئ

 دي تولی برنامه خود برااني به بیی نشست ها ، در پاسخ به مذاکره کنندگان اروپانی در ایرانی اطرف
 ی هاروگاهي نی بر راه اندازی قصد مبننی ااتيجزئ کشور را از 3 پرداخت و ی مگاوات برق هسته ا7000
 . ، آگاه کردی اتمدیجد

 و سی تهران ، لندن ، پارندگانی کسب اطالع کرد ؛ در طول مذاکرات ژنو ، نمانيهمچن" مهر "خبرنگار
 سخت ی ها گفتگوهانهي زمی داشتند و با آنکه در برخدي مذاکرات تاکنی ایشروي بر لزوم ادامه و پنيبرل
 . داشتندرات در روند مذاکیشروي در حل اختالفات و پی صورت گرفت ، اما طرفها سعیوالنو ط
 ماند ، دو طرف ادامه ی هم که اختالفات همچنان باقگری موارد دیدر برخ : دی افزای گزارش منیا

 . ، به جلسات بعد موکول کردندجهيمذاکرات را تا حصول نت
 - ندهی هفته آ3 تا 2 ی طی مذاکرات هسته ایر شد که دور بعد مقرني و امروز همچنروزی مذاکرات ددر

 . نشدیی نهای بعدی گفتگوهای در ژنو برگزار شود ؛ اما زمان قطع- هیماه فور
 3 از کی در هر کدام رانی ای اسالمی مذاکره کننده جمهوراتي هی، تعداد اعضا" مهر" گزارش خبرنگار به

 یمحل برگزار.  تعداد عضو حضور داشته اندني با همزي نییاروپا ی نفر بوده و کشورها10کارگروه حدود 
 . ، فرانسه و آلمان بوده استسي انگلی کشورهای هایندگی نشست ها به صورت جداگانه در نمانیا
 و هی کشور ، فرستادگان اتحاد3 نی اندگانی نشست عالوه بر نمانی اعالم شده بود ، در اشتريپ

 .ارند حضور دزي نیی اروپاونيسيکم
 در ی اسالمی جمهورريسف" ی تخت روانچديمج" ، ی هسته اتهي کمتيمسوول" ی ناصرروسيس"

 رکلیمد" یی طباطباايک "زي و نیتي امنیاسي سی به عنوان مسوول گروه کارسي فدرال سوئیجمهور
ر  را بی و اقتصادی تکنولوژی های گروه همکارتي چند جانبه وزارت امور خارجه ، مسئولی هایهمکار

 .عهده دارد
  

  کند ی دفاع مرانی در خصوص اکيپلماتی اروپا تا حدامکان از راه حل دهیاتحاد
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 حل مساله مربوط به ی متعهد است تا آنجا که ممکن است براهی اتحادنی اعالم کرد که ای اروپائهیاتحاد

 .  دفاع کندکيتپلمای از راه حل درانی ای هسته ایبرنامه ها
 اعالم کردند که با واشنگتن هی اتحادنی فرانسه، مقامات ای مهربه نقل ازخبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 گرفته شي در پکای که آمری اوهي با شکني تهران موافقند لی هسته ایدرخصوص محدود کردن برنامه ها
 .ستنديموافق ن

 هسته ري غرانی اکیهدف ما :" اروپا گفتهیاد اتحی بخش اجرائی سخنگوEmma Udwin" نیاما اودو"
... ميابی که به آن هدف دست ميرفتی پذیندی اروپا درفراهیما به عنوان اتحاد.  استی به لحاظ نظامیا
 ". نباشدیگری دنهی گزچي به استفاده ازهیازي  نمیدواريام
 ی دارند اما راههایشترک هدف مرانی در اکای اروپا و آمرهیاتحاد:" سخنگو در ادامه اظهار داشتنیا

 ". هدف متفاوت استنی به ادنيرس
 قصد دارد به اهداف کای آمرنکهی بر ای مبنورکریوي هرش در مجله نموري که بعد از انتشار گزارش سنیاودو
 را رد کرده ورکریوي نهی مطرح شده در نشری تئورهايکائیآمر: کرد گفتی حمله کند صحبت مرانی ایاتم

 است و ما با حسن ته وجود نداشرانی حمله به ای برایتهائي فعالني درخصوص چنی بحثچگونهياند وه
 که آنها هم در کار با ما صادق می دارناني اطمنطوري و هممي کنی خود کار میرانی ای با شرکاتين

 .هستند
 اقدام نی کرد و امي خواهبي راه را تعقنیما تا آنجا که ممکن است ا:  اروپا اعالم کردهی مقام اتحادنیا

 داي ادامه پ،ی تحولچگونهي اروپا لزومًا بدون درنظرگرفتن ههی و اتحادرانی اني بی است اما گفتگویديمف
 در مانی به چالشهادی ما باشود جادی ایراتيي تغمي کنی که ما گفتگو مینخواهد کرد و اگر درچهارچوب

 .مي و آنچه که اتفاق خواهد افتاد فکر کنی اروپائی دولتهایشورا
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 که ی اعالم کرده در صورتNBC در مصاحبه با شبکه کای آمری جمهورسي است جرج بوش رئیگفتن
 کشور نی به ای کند حمله نظامبي ترغی هسته احاتي را به توقف ساخت تسلرانی نتواند اکایآمر
 .  نخواهد بودیمنتف

  
  يران شخصييتها و نهادهاي سياسي جهان پيرامون تحوالت ادولتها، نيروها، مواضع 

  
  جرج بوش حمله نظامى به ايران را بعيد ندانست

  2005 ژانویه 18 – 1383 دی29ه شنبسه :رادیو آلمان
ان بى ”در مصاحبه اى با شبكه ) به وقت محلى ( جرج دبليو بوش رييس جمهور امريكا ديروز دوشنبه 

ز طريق ديپلماتيك رفع امريكا ابراز اميدوارى آرد آه مسايل مربوط به برنامه هسته اى ايران ا“ سى
 . شوند، ولى احتمال اقدام نظامى عليه ايران را نيز منتفى ندانست

وى در پاسخ به اين سوال آه آيا او حمله به ايران را در صورتيكه اين آشور در رابطه با برنامه هاى 
ا آند منتفى هسته ايش با جامعه بين المللى همكارى الزم را نكرده و به ارائه اطالعات ناروشن اآتف

 .»من هرگز راه حل نظامى را از نظر دور نخواهم گذاشت« :ميداند گفت 
بوش در سخنانش با اشاره به خطر بالقوه رژيم صدام حسين براى امريكا و جهانيان و نيز انتخاب نهايى 

ر به راه حل جنگ از سوى امريكا اظهار داشت اميدوار است آه آشورش اين بار در رابطه با ايران مجبو
 . انتخاب مجدد اين گزينه نشود

روزنامه نگار برجسته امريكايى مبنى بر اعزام » سيمور هرش « گزارشى را از » نيويورآر « ديروز مجله 
هرش در اين گزارش مدعى . آماندوهاى سرى امريكايى در خالل ماه هاى گذشته به ايران چاپ آرد

وى گفت نيروهاى ويژه و آماندوهاى سرى از .  ميكنداست آه امريكا خود را براى يك جنگ جديد آماده
تابستان سال گذشته ميالدى از طريق مرز پاآستان وارد ايران شدند تا اهداف احتمالى حمله هوايى 

امريكا از جمله تاسيسات اتمى، شيميايى و موشكى اين آشور را شناسايى آرده و اين امكان را 
 .بتوان زير ساخت هاى نظامى اين آشور را نابود آردبوجود آورند آه تا جايى آه ممكن است 

“ ناروشن و آآنده از اشتباهات ” اياالت متحده نيز ديروز عليه گزارش مزبور موضع گيرى آرده و آن را 
با وجود اين امريكا در هيچ آجاى موضع گيريهايش صريحا و با عباراتى واضح اين مسئله آه . خواند

 . ان بوده اند را رد نميكندآماندوهاى امريكايى در اير
هرش در گزارش خود گفت بوش آنترل سازمان امنيت و اطالعات و وزارت دفاع اين آشور را به عهده 

وى . گرفته و بدين طريق ميخواهد مبارزه با تروريسم و جاه طلبى هاى هسته اى ايران را رهبرى آند
 واحد از ٣۶ ورود مخفيانه به خاك ايران حدود مى افزايد واحدهاى ويژه امريكايى ماموريت داشتند پس از

هرش در مصاحبه اى با . تاسيسات شيميايى، هسته اى و موشكى اين آشور را شناسايى آنند
هدف دولت امريكا از اين عمليات جمع آورى اطالعات دقيق در مورد وجود ”  گفت CNNشبكه خبرى 

د روشنى در اين خصوص داشته و همانند مورد سالح هاى آشتار جمعى در ايران است تا اين بار برآور
 . “عراق اشتباه نكند

  ميالدى اولين آسى بود آه رسوايى بدرفتارى سربازان ٢٠٠۴بايد گفت آه اين روزنامه نگار در سال 
وى اين بار در گزارش عمليات جاسوسى . امريكايى با زندانيان عراقى را در زندان ابوغريب فاش آرد

 . در ايران ميگويد اطالعاتش را از مشاوران نزديك پنتاگون بدست آورده استواحدهاى امريكايى
مشاور رييس جمهور امريكا در واآنش به گزارش مزبور آن را پر از نقاط مبهم خوانده گفت “ دان بارتلت”

 ”وى مى افزايد. اين ادعاها تنها خيال پردازيها و نتيجه گيريهاى شخصى بوده و متكى بر واقعيت نيست
نگرانى ما در رابطه با دستيابى ايران به سالح هاى هسته اى آامال طبيعى است ولى با اين حال ما 
نيز همچون اروپا و آژانس بين المللى انرژى اتمى خواهان حل اين مسئله مشاجره برانگيز از راه هاى 

 به انتخاب راه حل نظامى ديپلماتيك هستيم ،اما نبايد از نظر دور داشت آه در صورتيكه الزم باشد ناگزير
 .خواهيم شد
 واآنش ايران

دولت ايران پس از انجام مذاآرات با آشورهاى آلمان، فرانسه و بريتانيا تصميم به تعليق برنامه غنى 
ايران متقابال و به آرات ادعاهاى امريكا را مبنى بر تالش اين آشور براى دست . سازى اورانيوم  گرفت

رد آرده و مدعى است برنامه هاى هسته اى اش صلح آميز بوده و هدف از يابى به سالح هاى اتمى 
 .آن تامين نيازهاى مردم و توليد انرژى است

به گزارش خبرگزارى رويترز على شمخانى وزير دفاع ايران امروز در واآنش به اظهارات بوش گفت، ايران 
وى به . ويا حمله هر آشور ديگرى دفاع آندتوانايى آن را دارد آه از خود در برابر حمله احتمالى امريكا 

اشاره به سرنگونى رژيم هاى افغانستان و عراق در طول سه سال گذشته بدست امريكا اظهار داشت، 
وى در توجيه علت . ما واهمه اى از حمله امريكا نداريم و قادر به دفع هرگونه تجاوز به خاآمان هستيم

ستراتژى موثر و قابل انعطاف، نياز به اطالعات دقيق در مورد اظهاراتش گفت، دشمنان ما براى اتخاذ ا
توان نظامى ما دارند و از آنجا آه از اين اطالعات بى بهره اند نمى توانند در صورت حمله به ما موفق 

  .شوند
  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
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 . س از گذشت يك روز آزاد آردندربايندگان اسقف آليساي آاتوليك موصل را پ
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شود آه   ايلنا، درحالي خبر آزادي اسقف آليساي آاتوليك منتشر ميبه گزارش سرويس بين الملل 
پيش از اين منابع آگاه تصريح آردند آه ربايندگان اسقف به گروگان گرفته شده در موصل براي آزادي وي 

 .اند   هزار دالر شده200خواستار پرداخت 
 ساله آاتوليك آه در 67اسقف " باسيله جورج آاسموسا" به گزارش خبرگزاري فرانسه از رم، ربايندگان

 .به وي اجازه دادند با يك آشيش در موصل صحبت آند, شهر موصل ربوده شده بود
 .اين اسقف روز دوشنبه در موصل ربوده شده بود

  .آنند آه اين اسقف بدون پرداخت هيچ وجهي آزاد شده است  از سويي ديگر منابع آگاه تصريح مي
  

  اي پيام خامنهبخشی از پيام 
 2005 ژانویه 18 – 1383 دی29ه شنبسه 
هدف ملت عراق و رهبران راستين آنان از انتخابات، . اآنون انتخابات عراق پيش روي ما است:ایسنا
ملت و رهبران عراق، انتخابات را براي تشكيل حكومتي . ي مقابل هدف اشغالگران از آن است نقطه

انتخابات از نظر . خواهند  مستقل و يكپارچه و آزاد ميي مردم و براي عراقي مردمي و برخاسته از اراده
انگيز  بايد به حضور فتنه. ي سياسي آمريكا و انگليس باشد آنان بايد پايان اشغال نظامي و سلطه

ي  ي فرات رسانده و خواب آشفته ها، خود را به آناره ي سالح آمريكايي ها آه در زير سايه صهيونيست
اي و قومي را آه غالبا  هاي فرقه بايد آدورت. اند، خاتمه دهد ري ناقص آردهرا تعبي» از نيل تا فرات«

 . ي خباثت دشمنان مشترك است، به اخوت و اتحاد تبديل آند برانگيخته
 

خواهند زير نام انتخاب مردمي، مزدوران  آنان مي. اما انتخابات در خيال خام اشغالگران، هدف ديگري دارد
اند، بر مردم  شان به حزب بعث، ذليل و رام دست اشغالگران  سوابق وابستگيخود را آه غالبا به خاطر

ي حضور نظامي را از دوش خود بردارند و به دست مزدوران خود هر چه را  خواهند هزينه مي. حاآم آنند
خواهند استعمار را در شكل آامال جديد آن در  مي. اند، از جيب و نفت عراق جبران آنند هم هزينه آرده

در اين استعمار فرانوين، مزدوران بيگانه مانند گذشته به طور مستقيم از سوي . راق مستقر سازندع
هاي رايج  شوند، بلكه در انتخاباتي آه راي مردم با تقلب و خدعه استعمارگران به آار گماشته نمي

موآراسي و باطن نام و ظاهر آار د. آيند ناديده گرفته شده، آساني به نام منتخب مردم بر سر آار مي
 .آن، حاآميت مطلق بيگانه بر ملت مظلوم است

 
جا آردن آراي مردم آه  نخست، تقلب و جابه: آند اآنون دو خطر بزرگ، انتخابات عراق را تهديد مي

آرده، با همت و  اگر زبدگان عراقي و جوانان سياسي و تحصيل. ها در آن مهارت دارند خصوص آمريكايي به
 بتوانند از وقوع اين تقلب مانع شوند و حكومت مردمي و منتخب خود را بر سر آار روزي، تالش شبانه
شود آه آودتاي نظامي و مسلط آردن يك ديكتاتور ديگر بر  گاه خطر دوم، مطرح مي بياورند، آن

 .سرنوشت عراق است
ي و شناسي و شجاعت مردم غيور و مومن عراق و رهبران حقيق اين خطر نيز با هوشمندي و موقع

  . بزرگوار آنان، قابل دفع است
زند، بايد از ايمان و  ي آنان را رقم مي ي حساس تاريخي آه سرنوشت دهها سال آينده آنان در اين لحظه

شجاعت و همبستگي ملي خود، بيشترين استفاده را ببرند، انتخاباتي فراگير و سالم و پرشور برگزار 
اختالف شيعه و سني يا عرب و آرد و ترآمان و يا . اري آنندي توان پاسد نمايد و از نتايج آن، با همه

همچنانكه ناامني آه . شود ي دشمنان دامن زده مي انگيز، تنها بوسيله هاي تفرقه بندي ديگر دسته
هاي اطالعاتي دشمن، طراحي و تشويق  ي بروز ديكتاتوري است، از سوي سرويس همواره مقدمه

هاي علمي و سياسي را  بار، جان شهروندان عراقي و شخصيت يتآساني آه با ترورهاي جنا. شود مي
گيرند، هرگز در شمار مجاهداني آه در راه استقالل عزت اسالمي با اشغالگران ستمگر  هدف مي
 .گيرند آنند، قرار نمي مبارزه مي

 
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
  ديماه28: مرور روزنامه های تهران

 2005 ژانویه 17 – 1383 دی28ه دوشنب:یبی بی س
روزنامه های صبح امروز تهران در گزارش های خبری خود به حکم احضار شيرين عبادی، حقوقدان ايرانی 

برنده جايزه صلح نوبل، پرداخته و ضمن دنبال کردن خبر آتش سوزی در مدرسه ای در شهرکرد، به 
  .ت جمهوری ادامه داده اندگمانه زنی خود درباره نامزدهای انتخابات رياس

به دنبال اظهار نظر محمد خاتمی، رييس جمهوری، درباره حکم احضار برنده جايزه صلح نوبل به دادگاه 
  . انقالب، روزنامه های مختلف امروز صبح درباره اين حکم خبرهايی دارند

ب گفته است که به  شيرين عبادی درباره علت بی پاسخ گذاشتن احضاريه دادگاه انقالايرانبه نوشته 
فرض وجود شاکی خصوصی، که سخنگوی وزارت خارجه آن را اعالم کرده، مرجع قانونی دادسرای 

  . عمومی است و نبايد احضاريه از سوی دادگاه انقالب صادر می شد
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 از زبان وکيل شيرين عبادی نوشته دادسرا در صورت وجود شاکی خصوصی بايد نام او را اعالم اعتماد
  .هيچ منطق قانونی برای پنهان کردن نام وی وجود ندارددارد و 

 در سرمقاله خود با اشاره به اين که هفت سال قبل و هنگام تشکيل کنفرانس سران آفتاب يزد
کشورهای اسالمی، ابراهيم يزدی به دادگاه احضار شد و بعد از آن هنگام ديدار محمد خاتمی از مسکو 

ن رهامی به ميان آمد، به ياد آورده که حکم احضار اين بار موضوع دستگيری شيرين عبادی و محس
  . شيرين عبادی نيز همزمان با سفر آفريقايی رييس جمهور رخ داده و ممکن است با آن مرتبط باشد

اين روزنامه نوشته هيچيک از دستگيری ها به صدور احکام نيجاميده ولی رييس جمهور را در مصاحبه 
  .ی روبرو کرده استهای خود با سئواالت متعدد

 در صدر اخبار خود از تشکيل جلسه انتخاباتی محافظه کاران در خانه علی اکبر ناطق نوری خبر شرق
داده و نوشته است که در اين جلسه به جز سران جناح محافظه کار، نمايندگانی از جامعه روجانيت 

  . مبارز و مدرسين جامعه علميه قم هم حضور داشته اند
 در حاليکه علی اکبر واليتی اعالم داشته است که از همايش انتخاباتی محافظه کاران قشربه نوشته 

خارج شده و به طور مستقل به مبارزات انتخاباتی ادامه می دهد، يک شاخه از اصالح طلبان حدادعادل، 
افظه رييس مجلس، و محمد باقر قاليباف، فرمانده نيروی انتظامی، را هم به عنوان نامزدان مطرح مح

  . کاران پيشنهاد کرده است
 آيت اهللا خزعلی در يک سخنرانی به شدت به اصالح طلبان و دولت خاتمی همبستگیبه نوشته 

حمله کرده و گفته است اگر افرادی مثل نواب نداشته باشيم، يکی از روزنامه ها می نويسد فوتبال 
! ا دنبال توپ می دوند يا دنبال فحشادختر و پسر فوتبال؟ اينه! آتش به دهانت! دختر و پسر، به به

انشاءاهللا دولت جديدی سر کار بيايد و دولت با حال و ارزشمند اگر جلوگيری نکردند، بايد نواب ها برپا 
  . شوند، اما دولت فعلی ضعيف است

 گفته است سپردن رياست جمهور به افراد کوتاه قد آفتاب يزديک عضو محافظه کار مجلس به نوشته 
  .ان يک خطاستو کم تو

به نوشته روزنامه های امروز صبح اعتراض به کشته و مجروح شدن شاگردان يک مدرسه شهرکرد در 
اثر آتش سوزی که در کالس درس رخ داد جلسه روز يکشنبه مجلس را تحت تاثير خود قرار داد و بار 

از رييس مجلس پرسيدند ديگر نمايندگان مخالف وزير آموزش و پرورش را به فکر استيضاح وی انداخت و 
که چرا تقاضای استيضاح مرتضی حاجی را اعالم وصول نمی کند و با توضيح حداد عادل هم قانع 

  . نشدند
 

  ديماه29:  تهرانیمرور روزنامه ها
 2005 ژانویه 18 – 1383 دی29ه شنبسه :بی بی سی

رين عبادی را به دادگاه روزنامه های صبح امروز تهران در گزارش های خبری خود ماجرای احضار شي
انقالب دنبال کرده و از قول وی از وجود سلول انفرادی در زندان ها انتقاد کرده و خبر داده اند که افغان 

های زندانی در زندان های ايران که شاکی خصوصی ندارند از سوی رهبر جمهوری اسالمی عفو شده 
ی درباره عمليات نظامی آمريکا در داخل خاک همچنين، انعکاس گزارش يک روزنامه نگار آمريکاي. اند

ايران، گمانه زنی های تازه درباره شرکت هاشمی رفسنجانی در انتخابات و اخباری درباره مذاکرات 
  .ايران و اروپا از جمله ديگر اخبار امروز روزنامه های تهران است

 شرق به نوشته ٢٠٠٣ سال دو روز بعد از انعکاس جهانی خبر احضار شيرين عبادی برنده جايزه صلح
رييس دادگستری تهران اعالم داشته که ارچاع شکايت يک فرد از شيرين عبادی به دادگاه انقالب از سر 

  . حسن نيت و به خاطر احترام به شخصيت وی صورت گرفته است
رای او  در صفحه اول خود از قول علی زاده نوشته احضار خانم عبادی بدون دليل بود و حتما بآفتاب يزد

  . قرار منع تعقيب صادر می شود
 گزارشی از جلسه دفاع از حقوق بشر چاپ کرده که مطابق آن شيرين ايراندر همين حال روزنامه 

عبادی از وجود سلول های انفرادی در زندان های کشور انتقاد کرده و پرسيده چرا بر خالف دستور 
  . رييس قوه قضاييه هنوز اين سلول ها برقرار است

 با چاپ عکس بزرگی از شيرين عبادی در صفحه اول خود از زبان وی نوشته چرا دستور مبستگیه
  رييس قوه قضاييه در مورد برچيدن سلول های انفرادی به اجرا در نيامده است؟

 با اشاره به اظهارات اخير رييس دادگستری تهران درباره بی علت بودن احضار شيرين عبادی آفتاب يزد
نقالب به بررسی خطاهايی پرداخته که از سوی مسئوالن صورت می گيرد و در اين موقعيت به دادگاه ا

  .حساس بهانه به دست ديگران می دهد
چهار روز بعد از مالقات روزنامه نگاران دست در کار سايت های اينترنتی با رييس قوه قضاييه که منجر به 

 رسالت هيات ويژه ای شد، به نوشته روزنامه گرفتن پرونده آنان از دادستان تهران و ارجاع آن به
فرمانده نيروی انتظامی گفته است در اين پرونده عمل غيرقانونی توسط نيروی انتظامی صورت نگرفته و 
تنها احکام قضايی اجرا شده و اگر در زندان با کسی بدرفتاری شده باشد وی می تواند به قاضی رجوع 

  .کند
اع حکم اعدام سه تن هواپيما ربا خبر داده که سه سال پيش هواپيمايی  در صدر اخبار خود از ارجشرق

را که خانواده های نزديک آنان در آن سوار بود در مسير جنوب کشور ربودند و قصد بردن آن به دوبی را 
  .داشتند
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ته  اگر اقدامات همسر رهبر گروه هواپيما ربا، که برادران نوجوان وی را هم به کار گرفشرقبه نوشته 
  . بود، به نتيجه نرسد صبح فردا هر سه آن ها اعدام خواهند شد

 خبر داده که همسر و خانواده محکومان در انتظار اعدام امروز با رييس قوه قضاييه مالقات می ايران
  .کنند و انتظار دارند که حکم اعدام آنان لغو شود
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